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Els Òscars de la indústria arriben a Barcelona 
 

Amb els Factories of the Future Awards el sector industrial es vesteix de gala 
 

El lliurament de premis s'ha celebrat a l'Hotel Arts després de la segona jornada 
d'Advanced Factories 

 
Barcelona, dijous 11 d'abril. Ahir a la nit es van celebrar els Factories of The Future Awards, els 
premis d'Advanced Factories destinats a reconèixer el treball, esforç i lideratge d'empreses, 
professionals, universitats, centres tecnològics i start-ups que aposten per la innovació i 
transformació de la indústria. En aquesta edició s'han presentat al voltant d'un centenar de 
candidatures per optar als guardons. Els premis s'han lliurat durant la Gala dels Factories of the 
Future Awards a l'emblemàtic Hotel Arts de Barcelona, un sopar en què s'han reunit els directius 
i líders de les principals companyies del sector, així com autoritats i les principals patronals 
industrials. 

 
La Gala l'ha presidit Àngels Chacón, Consellera d'Empresa i Coneixement, que ha volgut 
reconèixer el la importància d'esdeveniments com Advanced Factories "vénen temps de canvis, 
de transformació a tots els nivells, i com a Govern de la Generalitat és obvi que ens preocupen 
dues coses: una és que aquesta transformació s'integri en l'estratègia de totes les empreses, 
perquè això ens farà ser més competitius a nivell territorial; i en segon lloc ens preocupa molt la 
manca de talent, de professionals ". "Hem d'atendre no només a la competitivitat sinó també a 
les derivades socials" ha afirmat la consellera, "Serem espectadors de la transformació de molts 
models de negoci, així com el de moltes empreses", afegia Chacón. 

 
El guanyador de la categoria Lideratge en la transformació digital de la planta industrial ha 
estat CAF Manufacturing, per l'expansió de la unitat de fabricació digital a nous mercats amb 
processos innovadors. Els finalistes que també han optat a aquest guardó han estat: Ford Motor 
Company, per la seva proposta de desplegament de l'automatització col·laborativa; i Paul 
Hartmann Iberia, per la seva proposta de transformació en una unitat paperless de la seva planta 
de Montornès mitjançant tecnologies digitals. 
  
El premi de Promoció de l'atracció i el desenvolupament de talent a la indústria ha estat 
per al Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, CIAC, per la seva proposta de 
plataforma col·laborativa per a la innovació i el talent en el sector. Els dos finalistes que 
també postulaven a aquest guardó han estat Sacopa (Fluidra), per la seva proposta de 
comunicació interna via APP; i Universal Robots per la seva iniciativa UR + d'incorporació 
de partenariats i noves capacitats. 
  
CELSA s'ha proclamat guanyadora de la categoria Innovació tecnològica per a la fàbrica 
del futur, pels projectes d'identificació i valorització de ferralles I-Scarp i PRIX. Al costat 
de Celsa, els finalistes han estat Opertek, amb la seva proposta de PLC adaptat a óssos 
d'intel·ligència artificial CPL410; i Virtualware, per la seva proposta de realitat virtual 
multiusuari VIROO. 
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El premi a Investigació i desenvolupament d'intel·ligència artificial aplicada en plantes 
industrials ha estat MAICHINERY, amb la seva proposta de giar, que consisteix en la 
implementació d'un sofisticat sistema d'Intel·ligència Artificial a la màquina robòtica de pintura 
per estrucutras singulars Davinci de FICEP s3. Els altres dos finalistes han estat: AUSIL per la seva 
proposta d'implementació d'intel·ligència artificial a la gestió d'equips de climatització i 
regulació tèrmics d'instal·lacions; i Muutech Monitoring Solutions, SL per la seva plataforma web 
de monitorització d'equips Muutech basada en eines Open Source. 
  
Finalment, s'ha lliurat el reconeixement a l'Excel·lènciade la FP Industrial,que ha volgut donar 
visibilitat a aquests centres que promouen entre els més joves l'estudi i desenvolupament de la 
indústria 4.0. Aquests hanestat:Institut PalauAusit,que des dels seus inicis ha ofert estudis 
industrials i tenen implantada la modalitat d'FP Dual des de 2013; Institut Alt Penedès de 
Vilafranca, que ha estat elegit un dels quatre millors centres educatius de Catalunya per la seva 
potenciació de la FP Dual i per les seves portes obertes organitzades conjuntament amb 
empreses com tragèdia; i l'Institut Jaume Huguet, havent participat en SpainSkills, i 
desenvolupat Disseny Mecànic i mecanitzat, a més de la FP Dual amb projectes i empreses 
vinculades a l'automatització, robòtica, mecatrònica i fabricació mecànica. 

  

  

 
 

  
  
 


